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قائمة الموضوعات

الصفحةعدد الموادالموضوعالتصنيف

004(Computer) 13الحاسوب

020(Library and information science) 13علم المكتبات و المعلومات

150(Psychology) 3 - 125علم النفس

370(Education) 55التعليم

400(Languages) 16اللغات

410(Arabic language) 26اللغة العربية

580(Botany) 16علم النبات

610(Medical sciences) 6 - 47العلوم الطبية

650(Management) 17ادارة األعمال

810(Arabic literature) 27األدب العربي
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  (Computer) 004   الحاسوب  ● 

 

.1

 

كتاب
Interactive object-oriented programming in Java : learn and test your programming skills / Vaskaran
Sarcar (Author).- New York: Apress, 2020, 2nd ed. .- xxxv, 588 p. : ill. ; 24 cm.
Call Number: 005.133-J SAR   No. of Copies: 2

  (Library and information science) 020   علم المكتبات و المعلومات  ● 

 

.2

 

كتاب
�منیة مصادر املعلومات يف املك�بات و مراكز املعلومات / رحبي مصطفى �لیان (مؤلف) .- عامن: [املؤلف]، 2021 .- 279 ص. : ایض. ؛ 24

مس.
رمق إالس�تد�اء: 025.2 ع ل ي   �دد ال�سخ: 2

  (Psychology) 150   علم النفس  ● 

 

.3

 

كتاب
�جتاهات النفس�یة : مد�ل نظري و مناذج / مىن یو�س حبري (مؤلف) مرسة �ا� امحلد (مؤلف) .- عامن: دار صفاء �ل�رش، 2020 .- 272

ص. ؛ 24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 150 ب ح ر   �دد ال�سخ: 1

 

 

.4

 

كتاب
فروع �مل النفس : نف�ات ٔ�اكدميیة �ربویة معارصة / جنم عبد هللا املورسي (مؤلف) .- عامن: ا�ار املهنجیة �ل�رش، 2021 .- 438 ص. ؛ 24

مس.
رمق إالس�تد�اء: 150 م و س   �دد ال�سخ: 1

 

 

.5

 

كتاب
�مل النفس الفس�یولو� / صاحل حسن ٔ�محد ا�اهري (مؤلف) .- عامن: دار صفاء �ل�رش، 2018 .- 496 ص. : ایض. ؛ 24 مس.

رمق إالس�تد�اء: 152 د ا هـ   �دد ال�سخ: 1

 

 

.6

 

كتاب
م�ادئ �مل النفس �رتقايئ و نظر�ته / صاحل حسن ا�اهري (مؤلف) .- عامن: دار صفاء �ل�رش، 2008 .- 299 ص. : ایض. ؛ 24 مس.

رمق إالس�تد�اء: 155 د ا هـ   �دد ال�سخ: 1
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.7

 

كتاب
�مل نفس ا�منو : مفاهمي و نظر�ت / عامد حسني عبید املرشدي (مؤلف) .- عامن: دار املهنجیة �ل�رش، 2017 .- 184 ص. : ایض. ؛ 24 مس.

رمق إالس�تد�اء: 155 م ر ش   �دد ال�سخ: 1

 

 

.8

 

كتاب
نظر�ت الشخصیة / �يل محمود اكظم اجلبوري (مؤلف) �يل حسني املعموري (مؤلف) .- عامن: ا�ار املهنجیة �ل�رش، 2020 .- 520 ص. :

ایض. ؛ 24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 155.2 ج ب و   �دد ال�سخ: 1

 

 

.9

 

كتاب
الطفو� : اضطرا�هتا السلو�یة / صفاء حسني محید اخلفا� (مؤلف) .- عامن: ا�ار املهنجیة �ل�رش، 2021 .- 262 ص. ؛ 24 مس.

رمق إالس�تد�اء: 155.4 خ ف ا   �دد ال�سخ: 1

 

 

.10

 

كتاب
منو الطفل املعريف وا�لغوي / هناء �ا� الرقاد (مؤلف) .- عامن: دار املسرية �ل�رش /وزارة الثقافة، 2021 .- 383 ص. : ایض. ؛ 24 مس.

رمق إالس�تد�اء: 155.4 ر ق ا   �دد ال�سخ: 3

 

 

.11

 

كتاب
�مل نفس اخلواص : "مد�ل اىل دراسة ذو احلا�ات اخلاصة" / زینة �يل صاحل (مؤلف) .- عامن: دار صفاء �ل�رش، 2016 .- 287 ص. : ایض.

؛ 24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 155.45 ص ا ل   �دد ال�سخ: 1

 

 

.12

 

كتاب
م�ادئ يف �مل نفس ا�منو / �رص حسني �رص (مؤلف) .- عامن: دار صفاء �ل�رش، 2020 .- 384 ص. : ایض. ؛ 24 مس.

رمق إالس�تد�اء: 155.7 ن ا ص   �دد ال�سخ: 1

 

 

.13

 

كتاب
�رشاد و الص�ة النفس�یة / صربي �ردان �يل احلیاين (مؤلف) .- عامن: دار صفاء �ل�رش، 2019 .- 320 ص. : ایض. ؛ 24 مس.

رمق إالس�تد�اء: 158.3 ح ي ا   �دد ال�سخ: 1
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.14

 

كتاب
�رشاد النفيس �مل و فن / جعفر صادق عبید العامري (مؤلف) .- عامن: دار صفاء �ل�رش، 2020 .- 191 ص. : ایض. ؛ 24 مس.

رمق إالس�تد�اء: 158.3 ع ا م   �دد ال�سخ: 1

  (Education) 370   التعليم  ● 

 

.15

 

كتاب
نظر�ت التعمل بني اجلذور �رخيیة أ�صی� ... و املنطلقات العلمیة احلدیثة / جنم عبد هللا املوسوي (مؤلف) .- عامن: ا�ار املهنجیة �ل�رش،

2020 .- 375 ص. : ایض. ؛ 24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 370.1 م و س   �دد ال�سخ: 1

 
 

.16

 

كتاب
�مل النفس الرتبوي الر�يض / �سني �لوان ... [و �ٓخرون] ا�متميي (مؤلف) .- عامن: ا�ار املهنجیة �ل�رش، 2018 .- 328 ص. : ایض. ؛ 24

مس.
رمق إالس�تد�اء: 370.15 ع ل م   �دد ال�سخ: 1

 
 

.17

 

كتاب
التدر�س و �دارة الصف�ة / مسمل محمد �امس النهبان (مؤلف) ٔ�محد محزة عبود اجلبوري (مؤلف) .- عامن: دار الرضوان �ل�رش، 2020 .- 141

ص. ؛ 24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 371.3 ن ب هـ   �دد ال�سخ: 1

 
 

.18

 

كتاب
مقدمة يف التعلمي �لكرتوين / ٔ�مرية ا�راهمي عباس (مؤلف) .- عامن: ا�ار املهنجیة �ل�رش، 2021 .- 247 ص. : ایض. ؛ 24 مس.

رمق إالس�تد�اء: 371.334 ع ب ا   �دد ال�سخ: 1

 
 

.19

 

كتاب
املهارات احلیاتیة و �ج�عیة �وي �ح�یا�ات اخلاصة / طارق عبد الرؤوف �امر (مؤلف) .- القاهرة: دار اجلوهرة �ل�رش، 2015 .- 334

ص. : ایض. ؛ 24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 371.92 ع ا م   �دد ال�سخ: 1
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  (Languages) 400   اللغات  ● 

 

.20

 

كتاب
مصطل�ات �لمیة ٔ�قرها مجمع ا�لغة العربیة أ�ردين / مجمع ا�لغة العربیة أ�ردين .- عامن: مجمع ا�لغة العربیة أ�ردين، 2021 .- 93 ص. ؛ 24 مس.

رمق إالس�تد�اء: 403 م ج م   �دد ال�سخ: 1

 

  (Arabic language) 410   اللغة العربية  ● 

 

.21

 

كتاب
املومس الثقايف السابع و الثالثون �مع ا�لغة العربیة أ�ردين / مجمع ا�لغة العربیة أ�ردين .- عامن: مجمع ا�لغة العربیة أ�ردين، 2020 .- 117 ص ؛ 24

مس.
رمق إالس�تد�اء: 410.7 م ج م   �دد ال�سخ: 1

 
 

.22

 

كتاب
املومس الثقايف الثامن و الثالثون �مع ا�لغة العربیة أ�ردين / مجمع ا�لغة العربیة أ�ردين .- عامن: مجمع ا�لغة العربیة أ�ردين، 2021 .- 239 ص. ؛

24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 410.7 م ج م   �دد ال�سخ: 1

 

  (Botany) 580   علم النبات  ● 

 

.23

 

كتاب
Jordan wild flowers : with a few paintings done in Lebanon, Palestine and Syria : one person's notebook,
1948-1971 / Mai Ismail Bilbeisi (ed.) Mary F. Harrison Harrison (Author).- Amman: The Author,
2001 .- xiii, 292 p. : ill. ; 24 cm.
Call Number: 582.13 HAR   No. of Copies: 1

 

  (Medical sciences) 610   العلوم الطبية  ● 

 

.24

 

مصدر الكرتوين
Pharmacy exam presents : [electronic resource].- [n p.]: Krishna Publications Inc., 2004 -2020 .- 10 CD-
ROM
Call Number: 615 P H R   No. of Copies: 10
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.25

 

كتاب
دع الغضب و عش ح�اتك : �افظ �ىل حصة قلبك و ضغط دمك الطبیعي / ٔ�محد توف�ق جحازي (مؤلف) .- عامن: [املؤلف]، 2021 .- 298

ص. ؛ 24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 616.162 ح ج ا   �دد ال�سخ: 3

 
 

.26

 

كتاب
مد�ل الص�ة النفس�یة / ٔ�سعد رشیف أ�مارة (مؤلف) �يل حسني احللو (مؤلف) .- عامن: ا�ار املهنجیة �ل�رش، 2021 .- 281 ص. : ایض. ؛

24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 616.89 ٔ� م ا   �دد ال�سخ: 1

 
 

.27

 

كتاب
�مل النفس املريض / �دیة جودت حسن (مؤلف) .- عامن: دار صفاء �ل�رش، 2021 .- 236 ص. : ایض. ؛ 24 مس.

رمق إالس�تد�اء: 616.89 ح س ن   �دد ال�سخ: 1

  (Management) 650   ادارة األعمال  ● 

 

.28

 

كتاب
Project management / Harvey Maylor (Author).- Harlow: Pearson Education Ltd, 2010, 4th ed. .- xxiv,
414 p. : ill. ; 27 cm. + CD-ROM
Call Number: 658.404 MAY   No. of Copies: 2

  (Arabic literature) 810   األدب العربي  ● 

 

.29

 

كتاب
الفضاء الفلسفي يف شعر نضال القامس : قراءة مونتاج�ة يف دیوان (ٔ�حزان الفصول أ�ربعة) ٔ�منوذ�ا / سلطان اخلضور (مؤلف) .- عامن: ا�ٓن

�رشون وموزعون، 2021 .- 172 ص. ؛ 24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 811.9565 خ ض و   �دد ال�سخ: 5

 
 

.30

 

كتاب
جعائب أ�شعار و غرائب أ�خ�ار / مسمل �ن محمد الشزيري (مؤلف) عطا� ق�الن (حمقق) .- عامن: دار الف�ح ��راسات، 2021 .- 768 ص.

؛ 24 مس.
رمق إالس�تد�اء: 818 ش ي ر   �دد ال�سخ: 4
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